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Educația nonformală este cea mai nouă abordare a învățării prin activități plăcute și 

motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului 
tradițional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți 
de exprimare maxime. 

Educația nonformală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care 
se formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip 
modern de instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor 
obligatorii. Înseamnă plăcerea de a cunoaște și de a te dezvolta. 

Din  punct  de  vedere  etimologic,  termenul  de  educație  nonformală își are originea în 
latinescul “nonformalis”, preluat cu sensul “în afara unor forme special/oficial organizate pentru 
un anume gen de activitate”. Nonformal nu e sinonim cu needucativ, ci desemnează o realitate 
educațională mai puțin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-
educative. 

Din  punct  de  vedere  conceptual,  educația  nonformală  cuprinde  ansamblul activităților 
și al acțiunilor care se desfășoară într-un cadru instituționalizat, în mod organizat, dar în afara 
sistemului școlar, constituindu-se ca “o punte între cunoștințele asimilate la lecții și informațiile 
acumulate informal”. 

Obiectivele educației nonformale: 
Obiectivele educației nonformale nu urmăresc să excludă modul tradițional de educație, ci 

să completeze instruirea pur teoretică prin activități atractive, la care să aibă acces un număr cât 
mai mare de tineri. Acestea sunt: 
- completarea orizontului de cultură din diverse domenii 
- crearea de condiții pentru formarea profesională 
- sprijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate 
- asigurarea unui mediu propice exersării și cultivării diferitelor înclinații, aptitudini și capacități. 
 

Caracteristicile educației nonformale: 
În primă instanță, specific educației nonformale este locul în care ea se desfășoară:  

într-un cadru instituționalizat, dar în afara școlii. Caracteristice acestui tip de educație sunt 
activitățile care contribuie la perfecționarea individuală. 

Educatorul nonformal trebuie să dețină mai multă flexibilitate, adaptabilitate și rapiditate, 
dar și un entuziasm răsunător. Acțiunile corespund strict intereselor, aptitudinilor și dorințelor 
participanților. 

În plus, doritorii nu sunt obligați să se alăture programului și nu primesc calificative 
oficiale. Totuși, în funcție de formele de instruire nonformală, există și situații în care sunt 
acordate diplome și certificate de absolvire. 

Tipurile de educație nonformală: 
Educația nonformală se împarte în două tipuri principale, variind în funcție de activitățile 

specifice: 
- activități extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive și artistice, concursuri, 
olimpiade etc. 
- activități extrașcolare: proiecte de ecologie și formare civică, excursii, acțiuni social-culturale 
(în clubul elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci etc.) 



Educația nonformală însoțește cu succes formarea educațională a tinerilor și rămâne una 
dintre variantele optime pentru susținerea plăcerii de cunoaștere și de afirmare profesională în 
lumea contemporană. 
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